Cum beneficiezi?

ERASMUS+ PENTRU UNIVERSITĂȚI

ERASMUS +
Erasmus+ este programul Uniunii Europene
pentru Educație, Formare, Tineret și Sport
pentru perioada 2014-2020. Acesta își
propune să modernizeze și să îmbunătățească
învățământul superior în Europa și în lume.
Republica Moldova este o țară
parteneră a Programului
Erasmus+, parte a Regiunii Țărilor
Partenerialului Estic.

Oficiul Național Erasmus+
gestionează activitățile
programului pe dimensiunea
învățământului superior în
Republica Moldova.
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Pentru studenții universităților din Republica Moldova:
Mobilitate de la 3 la 12 luni la Licență, Master și Doctorat

Pasul 1

Interesează-te de bursele de mobilitate
disponibile la departamentul de Relații
Internaționale de la universitatea ta.

?
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Pasul 2

• Mobilitatea Internațională de Credite (în calitate de instituții
partenere). Profesorii, de asemenea, pot beneficia de mobilități
de predare sau training.
• Programele Comune de Masterat Erasmus Mundus (în calitate
de instituții partenere).

Pregătește-ți dosarul de aplicare.

Pasul 3

Proba interviului.

UNIVERSITATE

ERASMUS+ PENTRU STUDENȚI
Pentru studenții care au absolvit o universitate din
Republica Moldova:
Programele Comune de Masterat Erasmus Mundus
EMJMD.

Accesează Catalogul de programe
disponibile online: goo.gl/JsZSNn

Pasul 1

Pasul 2

Selectează programul care ți se potrivește.
Poți aplica la trei programe concomitent,
anual, pentru a-ți crește șansele de reușită.

Pasul 3
Programul Erasmus+ oferă
tinerilor din Republica Moldova
șansa să beneficieze de studii de
scurtă sau lungă durată în
universitățile din UE.

Acțiunea-cheie 1

Acțiunea-cheie 2
• Consolidarea Capacităților în Învățământul Superior (În
proiecte structurale sau comune, universitățile din Republica
Moldova pot deveni coordonatoare sau partenere de
consorții).
• Parteneriatele Strategice (în calitate de instituții partenere).
• Alianțele Cunoașterii (în calitate de instituții partenere).

Acțiunea-cheie 3
•Experți în Domeniul Reformei Învățământului Superior
(HEREs)
- au rolul de a contribui la modernizarea, eficientizarea și
internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior prin
promovarea reformelor.
O astfel de echipă de experți este activă și în Republica Moldova.

Acțiunea specifică
Jean Monnet
Pregătește-ți dosarul conform
instrucțiunilor de pe site-ul programului
ales. Aplică individual, online.

•Proiecte individuale, unde cadrele didactice pot depune
proiecte direct, din numele unei instituții de învățământ
superior.

Mobilitate
Consolidarea
capacităților

Jean Monnet

Proiecte de Mobilitate
1300 de mobilități din universitățile din
Republica Moldova în instituțiile de învățământ
superior din Uniunea Europeană și viceversa
urmează să fie utilizate până în iulie 2019.
Valoare totală estimativă: 5 milioane de Euro.

Avantajele participării

- Participarea la Programul Erasmus+ este gratuită
- Studii de calitate în 33 țări (statele UE + Macedonia, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia și Turcia)
- Bursă lunară între 750 și 900 de Euro pentru mobilitate de
studii, în dependență de țară
- Bursă lunară de 1000 de Euro pentru programele comune
de masterat EMJMD
- Acces la tehnologii de ultimă generație
- Mediu internațional și multicultural

- Lărgirea orizonturilor

Perioada de implementare a proiectelor din
fiecare selecție este de 2-3 ani.

Proiecte Jean Monnet
8 proiecte cu o valoare estimativă de peste 200
de mii de Euro.

- Perspective mai bune de angajare la întoarcerea acasă
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Oficiul Național Erasmus+ în Moldova
Str. Maria Cebotari, 37, of. 304
Chișinău, Moldova
+373 22 88 16 30
erasmusplus@erasmusplus.md
Facebook/erasmusplusmoldova
www.erasmusplus.md
erasmusplus_md
Erasmus Plus Moldova

Sprijinul oferit de Comisia Europeană pentru această publicație nu constituie o interferență în
conținutul acesteia, care reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate
fi considerată responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.
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11 proiecte cu un buget total pentru Republica
Moldova de 4 miliarde de Euro.
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Proiecte de Consolidare
a Capacităților în
Învățământul Superior

TA

- Posibilitatea de a călători

- Experiență de viață
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PROIECTELE ERASMUS+
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2015-2017

